
Uchwala Nr 44i4lVI/03

Radl Miejskiej r! Ilo$ej

z dnia lJ marca 2001 r.

zmi€ni!jąca uch$a|ę w spraBie zatwierdzenia statufu solects.

Na pods|a*'ie ań ]5 j !n']0 lsl' 2 pkl l uŚa!V]' 2 dnia 3 foar.d 1'90 I o samorządzi.
emiDrym (tckst.icdno|ny Dz U r 2001 r \r 142 por l59l oraz z 2001 r. Nr 2l loz 220. Nr 62

DoZ 558'Nr]]] poz'8'1,NI214poz l80ó)uchwalasię.conas(ępL!.

\ 1 \v slat'.ie so|eclRa ./u'ł,,' ias''iJłu' slanolrącm zalączn( do uchlvx|r
Nr 5]]2]]xr96 (Nr.{/]]l9') Rady cmlny i viasta w l|oł'ej z dnia ]ó gn|dnia I99ó I' w spraqic

<ole, 
' 
\ \p o ad.., e b ep, o... 

".. '.
1) \! tuzd7,al. I POST A\OWIENIA OGOI-\E \ 4

..s.|' sołe.trlo dziala na mocy Ust'łt z dni! 8 ńa.c! 1990 r. o san'orządzie
gnilnyn' (tekstjedno|il! Dz'U' 

' 
200l r' Nr l'ł2' poz' 1591 z późniejszlńi zoianani).

przepjsó$ Dzja|U vIlI statut|l cnin'Yrlo]ra oraz ninjejszego !t!tutu...

]] w rozdflalc III oRG,ĄNY soLEcTNA:

\\ ś l5 doda.je 5ię pk1]0 \'bżnrieniu:

',l0) upoważnienie R'dy so|eckiej do pelni.Dia stalego kofoitetu.zttrół
sDolc.zntch o..? nrkonrł!nia inny(l!.4'nności',,
\'! l7 skrcś|a się krcnkę i dodaje s-{razy 

''or!z 
p.lni ro|ę męża zau&ńi! lY

nicjsco$rn środowisku'''

q]( Ć) \rrTU}..zeodnie z rcg 1ł.1inen Rld]' c.rirr'},. Znienix sję na.'zgodnis ze
stalulrn Cmin!.. llonr'rl
dodalcsral,r r)wbrznnemu

..i) uczcslli.z.nie $ posiedzenin.|' komisji ś1!|ych R!dI iuiejskiej po
otrz)'maniu zaNiadonieni', z gloscm do|!dcz)n i opinioda\rcł!.n l
sprls !ch bezpośrgdnio dotyczlcy.h solectr'''.'

d) \\'! 22 dÓdaje sie lileręj)rł blznienn]
..j) l ramach upowxżnienix Udzie|oncgo przez zebranie \Yiejskj.' może prolidzić

spo|cczną kontrolę, oceni!ć jcj rYrniki' lornu|o\r!ó $nioski Pokontroltre i
an!|izorrać ith r.llizacjęi.

ą Po \ r5 dod.jc siq ś\ 25!,25b i 25c wbrznieniLL:

''| 25a' zebranie.$'i.jskie noże poNolać
3 05ób' którajesI oreutm konlroli $eRnętr7noj

Końjsję res ił'jnĄ sl.hd'ją.ą si{ z



s 25b' Konisjn r€rri4jba solechvr pro{{d,j kontro|f Źctclnoś.i i
3ospodnrności rozchodó}v soleclR!' \rnjoskujĆ o udziclenie solnsoł'i ibso|utoriun

'' P.lnjdlolvość gospodarki linlnsorvcj - nieudzi€'anie łbso|utoriuń przez
Zebranie wiejskie so|Ij.so*i jen ró$noznnczne z rvnioskiem o odłol$ie 

'ołlr.!!-

s f5r' Po.iedł nil lrnhnjindh1$'!q n! $ milI r po|./\b ''

,,3. Zebr$ie $icjskic zahrierdza sprarvozdarie z nykonnnia pllnu finansowo-
rzcczoweco za Ubiegl} rok w terniIie do dnia 30 klictnia nas(ępnego roku'
NiezNolnnie zebra.i! ł tyn terninic stanosi Dodstarrę do od$ol.hja solt].sa'''

.' $ ]8. r':{adzór i konlrolę nad dzi!hlnoś.ią sole.nr' sprnsują Radl \'Ijejskx i

2. Do podstalyorwch cĄnnoścj nldzo.cly.h n'|ti:l rv vczcgóloości:
a) rozpatnwlnie spr'rvozdań z dzialal'lości gospodarczej. ńnanso$ej i :pokcznej

b) znrzĄdzlnie i dokonv*.nit luslrlcji solechYa orlz dokonanie oceny stanu solects!

3' Do podslarrosTch cZ!-.nności konlrolnl.h n'ldł s s7cze8ó|nościI
!) czuNanie ab) miniesolecki€ niebl|o n'r one n!szkod) i usz.zup]enia:
b) analiza inlormacji id'n!ch o bjćżącrn funkcjonołaniu solectlrłi
.) shrjerdzanio 

'godności 
z pra$cn podjęl'Ych czynności Pż.Zorg'nt śolecńYi'

.] skarbnik Gniny sprnryuje kontrolę dzi.IlInoścj fin'nsorYcj sołe.nr!'.'

5) Uż)'1e {' slatucie Ne sszyslki.h pl7yladlach s)Taz]r ,,Rada cmin! i lvllaŚ'. lJb ,,RadaÓdf . '' ' 
J..Rlda \||c!\La..

6) Uftle N sl]lufle \e \lszlslkich pź}ladkach w}Tz! '.ZaŹąd Gfoin} jviaŃa..Lub
..Z!rZąd'' zn]ienja sia od!olriednlo na 

''Burmistrz,,

7) L:Żye w slatLĆ]e \,e qśzyslki.h pLzypadka.h \ryra7Y,,cnriny j \4iasx I1o\a..znnenla sie
odpo\iednio na,,Cmi"t rlo*a".

\ 2 $ ..Zasadlch rłyboru orca!ól solecnva.., stanosia.lch załącfnik do slalulu solecNa
J o n kÓN a ż ała,h ka \| pto\| ńza s 

ję naslępLLjaJe f ń1 jx.y

l) \\ \\ l uś,] w)Ta, 
''uchNaly,, .nieuia się na jjzarząd2enia!!;

2) ws 1Uś 7 otrz}.nLie bralicnic

..7. spis slbÓrcón spoŹądza się E.dlug $,Ó.U olrrcślon€go dlr Ęboru .|dy gmin!'
Druki kłrt do glosolrani!' druki pro(okólów glosotr.nia oraz sPis ry!borcól
pżygoIo*uje UzĄd Nricjski'.!

]) $.s.ruŚ 2 skreś|a siq |itelę l)'

COSPODARKA FINANSOWA SOTECT\VA w \ 3'1 dodalc sie lŚ ] q

POSTANOWIENIA PRŹEJSCIO\\'L I KONCOWF



1) $ $5ust 2 tiElpieNsfy ollzlhujebŹmienie:

'' 2 d.l.gonanycb pracorYnikół Urzędu Miejskiego;..

' 
UŻye tr' ,.Zsadrch ''.. łe vszystkich ptzypadkacń w}Tafy .Zażąd Gniny i Mjana.. |ub

..Zarząd.. famicnia się odposicdnio na ,,Burmistrz'''

7)

Użye w ,.zaŚadach '... łe ]Vszys|kiclr pu )padkaclr {'}tzy 
''Rada Gminy i Miasa'. |!b

,,Radac.riny' zanrienia się odpowicdnio na jjRad. MieFk'''

Uż}te w,,ZaŚadach ''.,,rve *szyslkich pżpadkach Nymzy,,Utząd Gmińy iNnasu''
zafu ien]a się odpowiednio na..Urzqd ltliejskij,'

$ ] wykona.le lchła|y powielza się Bunnjslrzovi l|owel

iŚ 4' Uchwala wchodzi w ż}tie po uplyivie 14 dni rd dni' ogłosfenia rv D7ien.rku
UIZędo\ ,n wojesódzlł! Lubuskiego


